
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Ørland kommune 
 
Arkivsak: 22/254 
Møtedato/tid: 11.11.2022kl. 09:00-12:00 
Møtested: Rådhuset, møterom Kopparen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Laila Selnes Lund 
 

Ole Martin Hågård, møteleder 
 

Arild Tørum 
 

Anne Marie Melhuus 
 

Aud Leikvang 
 

Pål S. Johansen 
 

Aase Alseth Hellem vara for Grøntvedt 
 

 
Forfall: 

 

Hallgeir Grøntvedt 
 

 
Andre møtende: 
Kjell Næssvold, regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA, til stede i sak 41 
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag 
 
 
Merknader:Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
41/22 Revisjonsstrategi for 2022 
42/22 Valg av tema for bestilling av forvaltningsrevisjon 
43/22 Oppfølging av politiske saker 11.11.2022 
44/22 Referatsaker 
45/22 Eventuelt 
46/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 41/22Revisjonsstrategi for 2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 11.11.2022 41/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse og erklæring om egen uavhengighet til orientering.  
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Ørland kommune, Kjell Næssvold, Revisjon Midt-
norge, orienterte om: 

 organiseringen av revisjonsteamet og -arbeidet 
 revisors uavhengighet og vandel 
 strategi for revidering av årsregnskap 2022 og arbeidet så langt 
 risikovurdering for den forenklete etterlevelseskontrollen 

Revisors presentasjon er vedlagt protokollen. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse og erklæring om egen uavhengighet til orientering. 

_____________________________________________________________ 
 

 
Sak 42/22Valg av tema for bestilling av forvaltningsrevisjon 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 11.11.2022 42/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker å bestille en forvaltningsrevisjon med tema økonomisk sosialhjelp i 
neste møte. Utvalget planlegger en forvaltningsrevisjon av kommunens oppfølging av 
reguleringsplanbestemmelsen om kravet til innendørs støy. Utvalget ønsker i den forbindelse 
at kommunedirektøren redegjør for dette arbeid i neste møte. Omforent forslag til vedtak lagt 
fram i møtet: 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram en sak om bestilling av 
forvaltningsrevisjon av økonomisk sosialhjelp i neste møte 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om hvordan administrasjonen 
følger opp reguleringsplanbestemmelsen om kravet til innendørs støy. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram en sak om bestilling av 
forvaltningsrevisjon av økonomisk sosialhjelp i neste møte 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om hvordan administrasjonen 
følger opp reguleringsplanbestemmelsen om kravet til innendørs støy. 

 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
  



Sak 43/22Oppfølging av politiske saker 11.11.2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 11.11.2022 43/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken blir lagt fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Utvalgsmedlemmet Melhuus tok opp at organisasjonen "Fattig talt", som har knappe 
ressurser, har blitt forespeilet å måtte betale husleie for lagerplass hos kommunen. og 
fremmet et forslag om at kommunen stiller lagerplass til fri disposisjon for organisasjonen. 
Kontrollutvalget stiller seg bak forslaget. Utvalget mener likevel at dette ikke er en sak for 
kontrollutvalget og sender det til kommunestyret til orientering.  
Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet: Kontrollutvalget sender forslaget 
om gratis lagerplass for “Fattig talt” til kommunestyret til orientering. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget sender forslaget om gratis lagerplass for “Fattig talt” til kommunestyret til 
orientering. 

_____________________________________________________________ 
 
 
Sak 44/22Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 11.11.2022 44/22 

 
 
Forslag til vedtak 
  
 
Behandling: 
Sekretariatet orienterte om disse sakene: 

1. Melding om vedtak i kommunestyret 22.09.22: Forvaltningsrevisjon av 
hjemmetjenesten. 

2. Melding om vedtak i kommunestyret 22.09.22: Valg av ny leder til kontrollutvalget. 
3. Tilstandsrapport for Fosen barneverntjeneste 
4. Informasjon om FKTs fagkonferanse i 2023 
5. Kommunal Rapport: - Facebook-vennskap er ikke tilstrekkelig til å skape inhabilitet 

Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet: Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

_____________________________________________________________ 
 
 
  



Sak 45/22Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 11.11.2022 45/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen saker ble fremmet. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet.  

_____________________________________________________________ 
 
Sak 46/22Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 11.11.2022 46/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
Protokollen ble lagt fram i møtet. Enstemmig godkjent. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 

_____________________________________________________________ 
 
 
 


